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Por que apoiar esse projeto?

Melhorias no tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

Aumento de até 28% nos resíduos desviados do aterro sanitário

Ecopontos e galpões de triagem das cooperativas serão
reestruturados/implementados, acarretando melhorias para os catadores

Investimentos do parceiro privado

Projeto Piloto FEP - CAIXA

O que Bauru tem a ganhar 
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► Atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano

Municipal de Saneamento Básico de Bauru.

► Adoção de novas tecnologias e modernização dos serviços de manejo.

► Autonomia do município na destinação final de seus resíduos.

► Economia para a gestão pública ao evitar licitações periódicas para

contratação.

Por que fazer - Benefícios

Gestão 

Fonte das imagens: www.escolaweb.com.br
www.depositphotos.com
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Por que fazer - Benefícios

Operacional

► Reestruturação dos ecopontos.

► Reestruturação dos galpões das cooperativas de reciclagem, com

impactos positivos na capacidade de triagem dos materiais.

► Impacto positivo na coleta de RSD, como:

► Redução da distância percorrida para destinação final de RSU e

dos custos de transporte;

► Otimização dos setores e equipes;

► Redução dos gastos com a manutenção dos veículos e com

insumos.

Fonte das imagens: www.wm.com/thinkgreen
http://biocomp.com.br/
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► Melhoria na qualidade de vida da população através da gestão

adequada dos resíduos sólidos.

► Melhoria nas condições de trabalho, na qualidade de vida e fonte de

renda dos cooperados/associados que realizam a triagem e

comercialização dos materiais recicláveis.

► Geração de empregos através da modernização da destinação final

dos resíduos sólidos.

► Ampliação das ações de educação ambiental.

Por que fazer - Benefícios

Social

Fonte das imagens: https://fia.com.br/ 
www.freepik.com/
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Por que fazer - Benefícios

► Aumento da reciclagem e compostagem, poupando recursos naturais e

evitando impactos ambientais.

► Aumento de aproximadamente 18% (1.659 t/mês) de resíduos desviados

no 4° ano da concessão e de 28% (2.673 t/mês) no 11° ano.

► Aumento da vida útil do aterro sanitário.

► Evitar a poluição do solo, do ar e dos recursos hídricos.

► Evitar a proliferação de vetores geradores de doenças.

► Redução da emissão de gases de efeito estufa.

► Destinação adequada de resíduos volumosos.

► Estudo de investigação de contaminação para indicação da recuperação

adequada do aterro sanitário municipal.

Ambiental

Fonte das imagens: www.ambiental.sc
http://sustentahabilidade.com



Page 7

Por que fazer - Benefícios

► EMDURB:

► Coleta de resíduos sólidos domiciliares.

► Coleta seletiva.

► Recebimento de resíduos e manutenção do Aterro Sanitário Municipal.

► Serviços e obras para o encerramento do Aterro Sanitário Municipal.

► Manutenção e monitoramento ambiental do Aterro Sanitário Municipal.

► CGR Guatapará – Centro de Gerenciamento de Resíduos LTDA:

► Destinação final de resíduos sólidos urbanos.

► Cooperativas (COOTRAMAT, COOPERBAU, COOPECO, ECO RECICLA):

► Triagem dos materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva.

► ASCAM (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região):

► Gestão dos ecopontos.

Situação Atual

Fonte das imagens: www.ambiental.sc
http://sustentahabilidade.com
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Por que fazer - Benefícios

► Implantação, operação e manutenção de unidade de tratamento mecânico de resíduos;

► Implantação, operação e manutenção de unidade(s) de tratamento de resíduos orgânicos;

► Implantação, operação e manutenção de área de transbordo e triagem de resíduos volumosos;

► Implantação, operação e manutenção de novo aterro sanitário;

► Reestruturação de 9 ecopontos;

► Implantação de 4 galpões de triagem de material reciclável;

► Estudo de investigação de contaminação e monitoramento do aterro sanitário municipal;

► Destinação final em aterro sanitário privado;

► Programa de educação ambiental.

Concessão dos serviços de destinação final de RSU

Fonte das imagens: www.ambiental.sc
http://sustentahabilidade.com
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Por que fazer - Benefícios

Situação Atual

Fonte das imagens: www.ambiental.sc
http://sustentahabilidade.com

11º ano da Concessão

70,3%

18,5%

11,2%

Rejeito

Mat. Orgânico

Mat. Reciclável

98,7%

1,3%

Rejeito

Mat. Reciclável

Desvio de resíduos da disposição final
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Tecnologias referenciais

Triagem Automatizada

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=263383

Resíduos mistos

Triagem Automatizada

Resíduos orgânicos Recicláveis

Rejeito
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Tecnologias referenciais

Fonte: https://www.sunwindenergy.com/bioenergy/1-mw-biogas-plant-australia

Compostagem anaeróbia
Resíduos orgânicos Resíduos verdes

Biodigestor

Energia elétricaComposto GNV

Rejeito
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Tecnologias referenciais

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=283430

Compostagem aeróbia
Resíduos verdes

Composto

Compostagem aeróbia

Rejeito
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Tecnologias a serem implantadas

Fonte: https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/aterro-sanitario-de-curitiba/454

Novo Aterro Sanitário
Rejeito
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Tecnologias a serem implantadas

Fonte: http://www.tvrestinganaweb.com.br/canal-social/reciclagem-unidade-de-triagem-da-restinga-
ira-gerar-emprego-a-80-familias/

Reestruturação/ Implantação dos galpões de triagem (4) e ecopontos (9) 

Fonte: http://omaranhense.com/prefeitura-de-sao-luis-capacita-funcionarios-dos-ecopontos/
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Situação atual

Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru/SP
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Poder Concedente ou 

Parceiro Público 
(Município de Bauru)

Concessionária ou 

Parceiro Privado

Usuários 

individuais
resíduos 

domiciliares

Município
resíduos de 

limpeza urbana

Concorrência

destinação 
final dos 
resíduos 
sólidos 
urbanos

tarifa (definida 
com base no 
consumo da 

água)

tarifa (definida com 
base no peso)

Agência 

Reguladora

convênio de 
cooperação

regulação e 
fiscalização 

(remunerada por 
taxa paga pela 

concessionária)

O Município continua

responsável pelos serviços

de limpeza urbana, coleta de

resíduos sólidos, resíduos

recicláveis (cooperativas) e

resíduos volumosos

Modelo Jurídico
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Concessionária 

Privada

Usuários individuais

Pagamento de Tarifa 
dos resíduos de 
limpeza com base no 
peso

DAE
convênio

Emite as faturas de água e esgoto,

incluindo a tarifa de resíduos.

Município 

(Usuário Público) 

Emite as faturas

✓ MODELO DE GESTÃO COMERCIAL SUGERIDO

Modelo de Gestão Comercial

Usuários individuais 
(que não são 

usuários do DAE)

Pagamento da 
Tarifa de resíduos



Page 18

Requisitos prévios à licitação

❖ Edição de lei:

❖ autoriza a concessão;

❖ autoriza a delegação da regulação para ente regulador já existente (ARES-PCJ ou ARSESP);

❖ adequa a Lei de criação do DAE, para permitir que realize a cobrança da tarifa de resíduos;

❖ Ato justificativo da concessão, pelo Prefeito Municipal;

❖ Realização de consulta e de audiência pública das minutas de edital e de contrato de concessão, e anexos;

❖ Aprovação das minutas de edital e de contrato de concessão pela assessoria jurídica do Município;

❖ Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando os serviços de manejo de resíduos sólidos;

❖ Existência de estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira da concessão (EVTEA);

❖ Normas de regulação e designação de ente regulador e fiscalizador;

❖ Instauração da licitação, na modalidade de concorrência, para a escolha da melhor proposta para a Administração

Pública.
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Cronograma de Investimentos (R$ mil)

Cronograma de Custos Operacionais (R$ mil)

Investimento Total: 

R$ 140,0 milhões

Custo 

Operacional 

Total: 

R$ 324,7 

milhões

Investimentos e Custos 
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Cronograma
Próximos Passos

Validação Externa Consulta 
Pública

Órgãos de 
Controle

Licitação Contratação
Licitação e 
Contratação

Estudos 
Socioambientais*

Estudo de 
Engenharia, 

Logística e afins*

Modelagem 
Jurídica**

Estudo de 
Mercado e 
Demanda*

Estudo de 
Viabilidade Técnica, 
Econômica e 
Ambiental (EVTEA)

Relatório 
Econômico-
Financeiro

Definição do Modelo Contratual Aprovação da Minuta de Lei

*Os Estudos Socioambientais, Estudo de Engenharia e Estudo de Mercado e Demanda já foram analisados e aprovados pela equipe da Prefeitura de Bauru.

** A modelagem jurídica já foi entregue e está sendo analisada pela prefeitura.
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